Lad det krible og krable
Beskrivelse
Maj måned er højsæson fra Krible Krable og der er
massere af arrangementer for børn rundt omkring i
landet og på Ramasjang kan man se hvordan man kan
finde dyrene.
Krible krable er et samarbejde mellem
Naturvejlederforeningen og Danmarks Radio om at
sætte fokus på de spændende smådyr, som findes i
naturen.

Praktisk information
Udbyder
MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

Forløbstype

Forløb med formidler

Målgruppe

4 - 6 år

Derfor inviterer MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring til
Krible Krable dage forskellige steder i kommunen.

Periode

Meld jeres gruppe til den dag, som passer jer bedst.
Områderne er placeret på strategiske steder i jeres
nærområde, hvor der er passende afstand for jer.

Varighed

I har følgende muligheder:
Tirsdag d. 26. maj:
Vognsbølparken, Esbjerg. Vi mødes ved Gryden
Deltagere: 45
Onsdag d. 27. maj:
Gørding, Verdens skoven. Allegade 6690
Gørding Deltagere: 40
Sildesøen, Enggårdsvej 6170 Esbjerg V
Deltagere: 40
Torsdag d. 28. maj:
Bramming, Idrætsalle 10, ved spejderhuset
Deltagere: 40
Stengårdsvej ved Valmuen - vi mødes ved Højen
Deltagere: 40

26.05.2020 - 29.05.2020
2 timer
Dette forløb er gratis.
Emneområde
Naturrum og overnatning
Natur og friluftsliv
Læreplanstemaer
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science

Kontakt udbyder
MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

Fredag d. 29.maj:
Hviding, Det grønne areal, Vr. Vedstedvej
Deltagere: 20
Roager, Skoven ved Ll. Roagervej Deltagere:
20
Stengårdsvej ved Valmuen - mødes ved Højen
Deltagere: 40
Aktiviteter
Dagens program:
9.00—9.30 Ankomst og lille madpakke.
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9.30—11.30 Børnegruppen mødes med en
naturvejleder og drager på Krible Krable ekspedition i
felten. Naturvejlederne medbringer udstyr og materiale
til undersøgelse af insekter og andre spændende fund.
11.30 Farvel og tak for i dag. I er naturligvis
velkommen til at blive i området.
Forberedelse
Snak om insekter, hvordan ser de ud, hvordan
bevæger de sig.
Snak om hvor de forskellige dele sidder på
dyrene (ben, hoved, krop, vinger, antenner osv.)
Husk fodtøj og praktisk tøj efter vejrforhold.
Efterbehandling
Læs historier om insekter
Lav et insekthotel i institutionen
Lad børnene tegne insekter
Lad børnene modellere insekter i saltdej eller ler

Mål
I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter
arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse,
fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle
erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og
baggrund for at tage stilling og handle.
Inspirationsmateriale
Krible Krable
Krible Krable - inspiration og vejledninger
Krible Krable for daginstitutioner
Skoven i Skolen: Skovens kryb
Kanon Natur - Naturstyrelsen

Tilmelding
Tilmelding til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur,
Kultur & Læring, efter først til mølle princippet,
senest 24. april kl. 16
myrthue@esbjergkommune.dk
Tilmeldingsfrist
24.04.2020
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